CARTILHA DE SEGURANÇA
APRESENTAÇÃO
Objetivando proporcionar maior orientação quanto a Segurança e Saúde aos
trabalhadores portuários e usuários do Porto de Fortaleza, Serviço especializado em
Segurança e Medicina do trabalho, elaborou esta cartilha contendo informações dos
principais tópicos de segurança e saúde a serem seguidos durante os trabalhos e
permanência na área do Porto de Fortaleza.
Os usuários do Porto obterão procedimentos essenciais para evitarem se expor aos
possíveis riscos existentes nas áreas de operações.
Esperamos contribuir para a conscientização de todos e ao mesmo tempo evitar que
acidentes possam acontecer.

USANDO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
1. Utilize sempre capacete na área de operação. Ele oferece maior proteção para sua
cabeça.
2. Esteja com seu calçado de segurança quando trabalhando. Seus pés irão lhe
agradecer.
3. Nas operações com presença de poeira e/ou outros materiais use máscara de
proteção, para você respirar ar limpo e proteja seus olhos com óculos de segurança.
4. No trabalho portuário é comum aparecerem cabos de aço chapas, peças
enferrujadas. Para proteger suas mãos, use luvas de couro.
5. Nos locais de operações onde o nível de ruído é bastante elevado, use o protetor
auricular. Eles podem evitar a perda de sua audição.
LEMBRE-SE: os equipamentos de proteção individual ( capacete, botas, luvas, óculos,
máscara, protetores auriculares e outros ) só poderão lhe proteger se você estiver
usando-os corretamente. Para isso, você deve conservá-los, guardá-los
adequadamente, conforme instruções passadas pelo pessoal da Segurança do
Trabalho.

TRABALHANDO COM SEGURANÇA NAS OPERAÇÕES
1. Nunca utilize os quadros posicionadores ( spreaders ) para subir no navio, pois ele
não oferece segurança para você. Não arrisque sua vida dessa maneira. Em
movimento o equipamento pode chocar-se como navio ou container e você não terá
força para suportar o impacto.
2. Não permaneça sobre o container quando o mesmo estiver em movimento.
3. Use a gaiola para chegar aos locais de trabalho mais elevados da embarcação.
4. Mantenha-se afastado das cargas suspensas, pois elas podem cair sobre você.
Espere a carga chegar a sua altura para pegá-la e posicioná-la sobre o veículo. Use a
haste guia para posicionar o container sobre a carreta. Só retire os locks dos
containeres quando o mesmo estiver parado e em posição segura. Sua vida depende
do seu comportamento. Trabalhe com segurança mantendo-se atento e agindo
corretamente.
5. Nas operações com cargas perigosas, obedeça as orientações do pessoal da
Segurança do Trabalho quanto ao desembarque, transporte e armazenagem
adequada.
ATENÇÃO: em caso de embarcações com produtos perigosos, a agência deve
apresentar aos responsáveis da operação, com antecedência de 48 horas, o manifesto
e ficha de emergência do produto contendo o número ( ONU ) e o nome comercial.
6. As cargas perigosas devem ser transportadas por profissionais habilitados ( curso )
e veículo apropriado com sinalização.
7. O transporte de container, bobinas de aço / papel e cargas gerais devem ser
movimentadas, travadas ou peadas com acessórios seguros.
8. O lastro das carretas devem permanecer sempre em bom estado de conservação e
uso ( "sem avarias" ) nas operações portuárias.
9. É proibido transitar em veículos diversos no interior do porto, conduzindo
passageiros fora da cabine ou local destinado para transporte de materiais. Não dê
carona irregular nestes locais.
10. Nos serviços em porões do navio é obrigatório o uso de escadas para transpor
obstáculos de altura superior a 1,5 metros. Nas operações de descargas de
containeres, o trabalhador portuário deve utilizar escada para ter acesso a níveis
elevados.

11. Em todos os serviços a serem executados na área próxima a borda do cais, os
trabalhadores devem usar coletes salva-vidas ou bóias.
12. Os motoristas de veículos diversos, devem transitar nas vias locais do porto com
velocidade "máxima" de 30km/h, conforme sinalização do porto, exceto em situações
de emergência.
13. Em caso de acidente dirija-se ao Serviço Médico do Porto ou solicite a presença dos
Técnicos de Segurança ou da Guarda Portuária. Eles cuidarão dos Primeiros Socorros
necessários.
14. Obedeça a sinalização de pedestres e mantenha-se afastado pelo menos 1m da
beira do cais.
15. O uso de bicicletas e veículos motorizados, somente nos locais permitidos ela
sinalização.
16. Em caso de emergência obedeça as recomendações de alerta e saídas de
emergência utilizando as rotas de fuga.

CUIDANDO DA SUA SAÚDE
1. Não tome bebida alcoólica antes de vir trabalhar. O Álcool deixará você mais perto
do acidente. Você poderá perder o equilíbrio quando subir containeres ou nas partes
elevadas do navio.
2. Mantenha-se afastado das drogas ou outras substâncias que possam deixar você
impossibilitado de trabalhar. O vício só trará desgraça para você.
Esta cartilha foi desenvolvida para tornar os trabalho no Porto de Fortaleza mais
seguros. A sua colaboração é parte importante dessa cartilha.
Cumprindo as indicações descritas aqui, você estará promovendo o seu bem-estar e
contribuindo com sua própria segurança.
Prevenir ACIDENTES é antes de tudo um compromisso de cada pessoa que freqüenta
ou trabalha no Porto de Fortaleza.
Se você mantiver um comportamento seguro sua produtividade será maior e assim,
você obterá o retorno que mais espera.

O Serviço Especializado em Segurança e medicina do trabalho vem, intensivamente,
melhorando as condições de trabalho e oferecendo maior segurança aos trabalhadores
do Porto e seus usuários.
Se você desejar contribuir com alguma sugestão, procure nosso pessoal, eles terão
satisfação em atendê-lo.

